
„Gazot'a*1 ese de 2 ori; Joia si Dumineca, 
Fdi’a, candu concedii ajutdriale. — Pretiulu: 
pe 1 anu 10 fl., pe */< 3 fl. v. a. Tieri esterne 12 fl. 
v. a. pe unu anu seu 2l/3 galbini inon. sunatdria.
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Se prenumera la poștele c. si r., si pe la DD. 
corespondenți. — Pentru serie 6 cruceri v. a. 
Tacs'a timbrala ă 30 cr. val. austr. de fia-care

. publicare.
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romaniloru si rege alu Germaniei din cas’a Habs- 
burg platea turciloru tributu că, ori-ce vasallu, 
moldavo-romanii cerea ajutoriu, candu dela unguri, 
candu dela poloni, cu atatuornai virtosu, ca acelea

Catra Lectori!
Privighiati, ca nu sciti 6r’a. Acâsta e sen- 

tenti’a sacrei scripturi; de ar’ fi inse si numai 
simpla cugetare oinendsca, ea totu ar’ cuprinde unu 
mare adeveru. A vighia pe intunerecu, fora candela 
aprinsa, este lucru periculosu. In secolulu nostru 
diariele cate sunt redactate in cugetu curatu si cu 
barbatia insocita "de prudentia, sunt totu atatea 
candele lumînatbrie prin labirintulu evenimenteloru.

Amu ajunsu dra intr’o epoca din cele mai 
măreție. Mai tdte evenimentele bellice au influintia 
asupra destinului popdraloru. Cele din 1848/9, 
1853/5, 1859, 1866, inca si celu din 1870/1 au 
avutu influintia decisiva pentru națiunea si patri’a 
nOstra, in bine său in reu, destulu ca consecentiele 
loru le simtimu cu totii, numai catu din nefericire, 
multi din noi nu le-amu intielesu, prin urmare nici 
nu invetiaramu a ne folosi de ele.

După t6te simptomele cate se arata, campani’a 
de fagia, acdsta drama sublime ce se j6ca la Du
năre si in Oriente, cu decoratiuni colorate si asta- 
data cu sânge omenescu, cu illustratiuni de flăcări, 
de ruine si devastatiuni selbatece, va decide in 
modu definitivu de sortea pârtiei celei mai mari a 
natiuuei ndstre. Incordatiiuiea estraordinaria a spi- 
riteloru pe suprafagi’a Europei. Asiei .si Africei ne 
confirma in acdsta opiniune a nOstra.

Ne confirma'; ne insufla inse si grija mare 
vediendu, cumu inemicii libertatiei popâraloru se 
adopera din 'respoterj a intuneca > simpiulu 
adeveru si mai alesu a seduce pe romanii din im
periu prin cele mai nerușinate falsificări- de ade
veru. Precumu alta-data, asia < si in anulu acesta 
ni se dete ocasiune se observamu, ca multoru ro
mani li se impune prin una specie de terrorismu 
lectur’a de diarie străine, redactate inadinsu 
spre a’i tiend !in confusiune si a’i seduce. De alta 
parte amu vediutu in desele nâstre caletorii de
stule comune, in care nici-unu individu nu, scie 
nimicu din cate se intempla in patri’a iSâ si cu 
atatu mai puginu in ceealalta. lume..

Diariele romane sunt acilea cu singur’a 'ten- 
dentia1 de a merge din comuna in comuna, din 
casa in casa, spre a informa, spre a spune ade- 
verulu si a feri pe națiune de veninulu corumpe- 
toriu alu inimiciloru fagiari. De aceea rogamu pe 
lectorii noștri, cari se voru fi convinsu pana acuma 
de sinceritatea pressei romanesci, câ se indemne si 
pe alții la lectura si la urmărirea cu atențiune 
intinsa a evenimenteloru; se le spună, ca va fi 
vai de noi, ddca evenimentele ne voru surprinde 
pe intunerebu, ca-ci in locu de usiora.ro, ne voru cu
funda si mai tare in calamitatile, in.care gemeniu 
si suspinamu.

Fiindu-ca lectorii nostrii se inniultiescu suc- 
eessive, noi inca amu inceputu se iutroducemu 
ameliorări in diariulu nostru, si — precumu amu 
observații la alta ocasiune, depende numai dela on. 
publicu. câ „Gazet’a Transilvaniei" se 
dsa si de trei ori pe septemana.

Pana atunci deșchidemu abonamentu pe sem. 
II-lea totu cu ' conditiunile cunoscute si cu pretiu 
de 5 fl. in laintrulu monarchiei cu post’a, 4 fl. 
in locu si 6 fl. v. a. in străinătate.

Pe creditu nu ne este permisii, a lucra, fora 
periculu do a inceta.

EgedactrCLn.fee..

Kussi’a si Komani’a.
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Scâl’a naționala si politica dela Dobritienu 
totu mai tiene cu tâte bragiale la-ide’a, ca princi
patele Moldov’a si Valachi’a trebue se vina „la 
cordn’a ungurdsca", a cărei proprietate ar’ fi ele 
impreuna cu Bulgari’a, Serbi’a, Bosni’a, adeca dela 
Marea adriatica pana la Marea ndgra. Acelu „dreptu 

virtuale", precumu 4u numescu in Ungari’a, 
se propaga nu numai prin diariele maghiare, 'prin 
conversatiuni si adunari, ci se si propune in mai 
multe scdle, intercalata in geografia si istoria ; ba 
se afla professorifanatici, cari mergu si,.mai. de
parte in acdsta direcțiune, precumu a mersu cliiaru 
si diet'a uilgurdsca din 1867 cu ocasiunea incoro- 
n'arei, candu fusera portate in triumfu diece pro
vincii. Din acea doctrina a scdlei revolutionarie si 
inemipa a libertatiei popâraloru, din acelu planu de 
fantasia lectorii noștri -si potu esplica usioru multe 
lucruri,; care se intempla in dilele nâstre, de in- 
aintea ochiloru nostrii. Asia de es. ungurenii nu 
potu se sufere canua'audu vr’bindu-se de armata 
romana, de apararea tierei - nanesci, de spiritu 
miiitariu romaneșcu; dra acea aversiune merge asia 
departe, in catu ei au scornita inca "i minciun’a 
piramidala, ca partea cea mai mjre * oficieriloru 
armatei romanesci ar’ fi germani aduși diu Prussi’a; 
ca de es. generalulu Georgiu Mânu, fiiulu repau- 
satului Ioanu Mânu, fostu prefectu de politia intr o 
lunga serie de ani, si apoi ministru in Bucuresci, 
ar’ fi unu vpneticu dela Berlinu cu numele Herr 
Georg. v. Mann. Nimicu inse nu este mai tortura-' 
toriu pentru scol’a dela Dobritienu câ acdsta causa 
comuna (la părere), pe care o face Komani’a cu 
Kussi’a. Europ’a intriga recunoscu dela Maiu in- 
coce, ca acestea relatiuni noue ale Komaniei cu
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Kussi’a, ii fusera ei dictate si impuse prin logic’a 
inevitabila a fapteloru, ,ca Komaniei nu i iernase 
alta cale deschisa, decatu numai acdsta, ca in fine 
insasi Europ’a intrdga cu tdte notele, protocâle, 
amerintiari cu baionete, intrige neiiumerâte, nu a 
fostu in stare a retiend pe armat’a russdsca la 
Pruțu- Dâra scâl a dela Dobritienu inputa greu 

, romaniloru, ca-ci nu se aruncaseră ia bragiale Austro- 
Ungariei, de una parte, drp, de alta se fia supusu 
armat’a loru la ’comand’a ‘lui Serdar-Ecrem (mar- 
sialu) Abdulu Kerim-pasi’a, sdu deca nu a voitu se 
faca nici acestu lucru „bunu", se-si fia desfiintiatu 
frumosielu armat’a și apoi se fia mersu cu capulu 
pe tipsia inaintea turciloru la Calafatu, se le faca 
„temenele" (inchinatiuni) pana la pamentu, se să
rute opinc’a turcdsca, dra pe Domnulu tierei se-lu 
dea in manile loru, precumu se dâ odeniâra domnii 
fanarioto, ddca nu potea scapa cu vidtia pe la 
Brasiovu inainte, câ asia in Ungari’a se nu se mai 
audia de nici-unu Hohenzollern la Dunăre. In fine 
ungurenii afla intru inalt’a loru intieleptiune, ca 
siinpathiile romaniloru catra russi merita in totu 
momentulu a fi pedepsite cu mdrte.

Noi amu promissu mai deunadi lectoriloru 
noștri, ca vomu cerceta cevasi mai de aprdpe ace
stea asia numite simpathii. O facemu acuma. Ne 
ar’' fi mai usioru' a mana pe romani la istori’a loru, 
pentru câ se vddia ori-care pe t6te paginele ei, 
ca națiunea romana si conducătorii ei, alergandu in 
tdte timpurile, si fimpregiurarile după independenți’a 
si libertatea patriei, ori-candu s’au convinsu, ca 
numai cu propriele loru poteri nu se potu apara 
de rapacitatea veciniloru, au cautatu ajutoriu si 
federatiuni, nu după simpathii, ci câ tdta lumea 
ceealalta, după inter esse, apoi au lucratu 
asia, precumu le dictaseră interessele tierei. Pre 
candu poterea ottomana era iu culmea sa, terribile 
pentru tdta Europ’a; pre candu sultanii scria re- 
giloru christiani cu trufia barbara, ca sunt deciși 
a’i spendiura pe toti; pre candu insusi imperatulu

doue popâra era totu asia de amerintiate cu ’peire 
prin iataganu, câ si românii. Ddra ce respundea 
ungurii si ipolonii ? Ve venimu in ajutoriu. inse cu 
conditiune, câ se v,e supuneți noue, se ne dati nu 
numai patri’a vdstra noue, ci se renuntiati și la 
ritulu vostru religioșii, se dominamu noi si in ba- 
sericele vâstre. Urgia si despretiu implea sufletele 
daco-romaniloru la acelea pretensiuni nerușinate. 
Urmarea fu inchiaierea cuiioscuteloru . tractate sdu 
capitulatiuni cu sultanulu, sub conditiuni ■ neaseme- 
natu mai favorabili, decatu cele puse de popârale 
christiane.

Circa 100 de ani turcii respectară tractatele, 
pana candu discordi’a si hostilitatile interne ale 
romaniloru le detera ocasiuni, largi de a calea unulu 
după altulu cele mai multe drepturi. In a. 1688 
dupa-ce armat’a imperatului Leopoldu I., scosese 
pe. turci din Ungari’a si’i bătuse la mai multe 
locuri fârte reu, incatu șultanulu Soleimanu II. se, 
vediu constrinsu a cere pace, cabinetulu din Vien’a. 
intre alte conditiuni pusese, si aedsta: „Moldov’a 
si Valachi’a s ej f i a declara t,e, de tieri 
li,,bere." Turcii insp n’au voitu șe accepte cu 
nici-unu pretiu. aedsta conditiune. Cu , aceeași oca
siune Poloni’a inca a pretinsu, câ Crime’a, ,:M o 1- 
dov’a și Valachi’a se trdea inprd- 
p r,i e t a t e a ei.*) Nici acdșta pofta desfrenata a 
poloniloru nu s’a implinițu. In fine se inchiaib 
abia in 16 Ian. 1699 pacea dela Carlovitiu, dela 
care principatele romanesci nu castigara nimicu, 
prin urmare patriotii cu atata mai multu avea se 
se uite impregiuru după unu al tu ajutoriu, care se 
corespundia 'la scopurile Si interessele romanesci.

In a. 1711 Kussi’a se 'incurcâse cu Pdrt’a 
ottomana intr’unu bellu selbatîcu. Tiaruiu Petru I. 
avea. necessitate imperiâsa de ajutoriulu principate- 
loru romanesci, pre ,catu avea si acestea, câ cu 
acea ocasiune se scape de tirania turcdsca pentru 
totudeauna. Se inchiaie sciutele tractate din Aprile 
1711, prin care Kussi’a pentru c’asulu de a în
vinge pe turci, garantdza integritatea principateloru 
sfasiate de catra turci in Basarabi’a si la Dunăre, 
precumu si domnia hereditaria. Eca aci prirn’a 
ocasiune, in care interessele russesci convinu celoru 
romanesci si vice-versa. Constantinii Brancoveanu 
nu se tiene de cuventu. Petru I. perde bătăliile, 
inchiaie pace cu nespusa greutate, ddra pe Cante- 
miru si pe mai multi boieri ii scapa de sabi’a 
turcdsca prin t6te midiulâcele, cate ’iau stătu la 
dispositiuue. Eca dâra si temelii de simpathii arun
cate inca inainte eu 166 de ani. Mai tardiu im
peratulu dela Vien’a nu a fostu in stare se scape 
de sabia pe Braucovanu si pe fii lui, uciși de turci 
din caus’a relatiuniloru avutș cu cas’a Habsburgu.

In 63 de ani după aedsta, principat le rprna- 
nesci s’au aflatu câ in agonia. Campaniile turco- 
austriace le ruinaseră cu totulu. Prin pacea dela 
Pâssarovitiu din 21 Iuliu 1718 Valachi’a mica 
pana la Oltu se perduse. Domnii 'din Fanaru se 
schimbâ la anulu si' la cate 3—4 luni. Parțe mare 
a populatiunei dispăruse. Turcii, fievasfâ,, impuscâ si 
junghla in totu cuprinsulu tierei; fanariotii ii sugea 
--------------------- '

*•) Dim. Gantemiru ist, imp. ottomanu. Partea II. in 
vieti’a lui Soleimanu II.
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meduv’a din urma. Pe atunci popărale Europei 
dormea somnu greu, ăra cabinetele se tavalia in 
desfrenari. Romanii -si aruncă ochii indesiertu catra 
Europ’a. Una singura radia de sperantia le mai 
remasese la — imperatăs’a Catharin’a II. Acea 
imperatăsa, de una parte rogata necontenitu de 
popârale grecesci si slave din Turci’a europăna, că 
se faca ceva pentru alinarea sărtei loru, de alfa 
dorindu ea insasi a lua in potestatea sa intregu 
territoriulu tataro-turcescu dela Marea năgra, in a. 
1769 -si porni armat’a sa contra Turciei. Cu 
intrecurmari diverse bellulu dură pana in 1774. 
Dâra armat’a Catharinei nu se potea apropia de cea 
turcăsca, decatu numai trecundu pe territoriulu 
României. Nenumerateiau fostu sacrificiele aduse in 
acei ani de catra romani in favărea Russiei; le 
cerea inse totuodata interessulu patriei 
si speranti’a unei recompense. Aceea le-a si venitu 
prin pacea inchiaieta la satulu bulgarescu Cuciuc- 
Cainardgă in 22 Iuliu 1774, in care —r acumu 
antai’a-data după iy2 secolu, Turci’a fu obligata 
formalu a respecta drepturide vechi 
ale .principatelor!!; de alta parte inse Bucovin’a fu 
rupta din corpulu Moldovei, in urmarea unei tră
dări mari, precumu se arata din documente des- 
cope ite in dilele năstre. Romanii tienura minte si 
binele si reulu.
-■-ii Curendu după aceea Părt’a ottomana a si in- 
ceputu se calce conditiunile de pace coprindietărie 
de garanti’a drepturiloru României; națiunea inse 
a trasu din tractatulu dela C. Cainardgă incai 
acelu folosu, ca avea la ce se provoca,! > si potea 
protesta contra tiraniei turcesci.

Russi’a inse cu armatele sale adăpostite pe 
pamentulu romanescu, de unde combatea pe turci, 
-si lua cu acea ocasiune recompensa relative in- 
diecitu mai mare, ca-ci incorpora provinciile Asovu 
cu marea de acelasiu hume, Kinburn’a, una parte 
din Crime’a si Cabardi’a, prin urmare Catharin’a 
vedih xiUplinita vechi’a dorintia a casei Romanov, 
de a-si deschide calea la marea năgra si a-si crea 
in aceea flotta atatu comerciala, catu si bellica. 
Din 'meritulti'' acelui succăssu si castigu stralucitu 
una parte considerabila este a romaniloru,j ca-ci 
adeca Russi’a nici-odata nu' era se-si ajunga seta'-, 
puii! acesta pe alta -lăture, precumu i-lu ajunse 
prin tierile romanesci. Asia-dăra si asta-data in- 
teressu pentru interessu. 1 (Va urmă.)
■ •■ |. ui I in _________________ . ' IH li

Brasiovu, in 30 Iuniu 1877.
fin.-
In camer’a. maghiara s’a discutatu in vr’o 

trei siedintie din urma o petitiune a comitatului 
Somogy, care cere dela guvernu, că se impedece 
pe Russi’a, de' a sparge integritatea Turciei si de 
a formă1 staturi slave- la confiniele austro-maghiare. 
Acesta petitiune a datu de nou ocasiune camerei 
maghiare de a-si spune dorerea si nevoi’a in ce- 
stiunea orientale.. Unii deputati nu voiau se admitta 
nice cea mai mica știrbire a imperiului turcescu, 
alții din contra diceau, ca nu considera că dogma 
teoria intregitatii Turciei, ba deputatulu Kallay, 
fostu consulu generalu in Belgradu, despre care 
acumu se dice, ca e destinatu de comissariu civilu 
pentru. Bosni’a si Erzegovin'a, s’a facutu chiaru 
aperatoriu alu civilisatiunei russesci. Din tăta dis- 
cussiunea s’a vediutu, ca ungurii se impaca cu 
incetulu si cu ideea distrugerii imper ului turcescu, 
si ca ei insisi păru a se bdcură, ca la tempulu 
seu iuca .voru capetă o partica din corpulu dulce
lui frate alu lom. .

Cu ocașiunea acestei discussiuni dlu Tisza a 
accentuatu de nou scopulu politicei esterne a mo- 
narchiei austriace dicundu, ca acesta politica tinde 
a localisa resbelulu, a sustienă bunele ralatiuni cu 
poterile europene, si a păstră monarchiei libertatea 
de acțiune pentru ori-ce casu, că ea se păta im- 
pedecă asemeni straformari, cari collidu cu inte- 
ressele sale vitali. Dlu Tisza declară apoi, ca in 
.consiliulu' de miniștri, ce s’a tienutu in urma, n’a 
fostu vorba nice de mobilisare, nice de ocuparea 
vre unei provincie. — Se dice, ca pentru aceste 
declaratiuni dlu Tisza ar’ fi primitu gratuiatiune 
chîaru dela "Domnitoriulu.

— In fruntea diuariului „Romanulu" dela 
12/24 Iuniu gasimu unu articlu despre unguri, 
care ne îndemna a face unu micii estrasu din elu I

si pre săm’a publicului nostru cetitoriu, pentru-ca 
prin acestu articlu, scrfsu cu o delicatetia si ele- 
gantia propria romanului, se arăta absurditatea 
piramidale, nebuni’a de legatu ce o comitu ungurii 
atunci, candu vinu a se intrepune cu o incapaci- 
nare asiatica pentru conservarea dominatiunei tur
cesci, combatendu si insultandu pe cei ce tindu la 
distrugerea acestei dominatiuni si la eliberarea po- 
păraloru din robi’a ei ; — ăra pre de alta parte 
acestu articlu vră se deschidă ochii unguriloru, că 
se nu-si lege sărtea de a Turciei, pentru că se nu 
ajunga si dinsii pe urm’a acesteia. Firulu rosiu, 
ideea conducatoria a acestui articlu, se manifesta 
din urmatăriele passagie : (

„Ori-catu de multu dorimu noi romanii din 
Romani’a libera se damu mai pucina causa de neintie- 
legere veciuiloru noștri unguri, totuși ei neincetatu 
ne făcu d’a recunăsce intr’ensii pe inimicii noștri 
cei mai neimpacati.... Ungurii se lăpeda astadi 
de totu trecutulu loru, mai multu său mai pucinu 
civilisatu, si se acatia de legend’a asiatica, visandu 
o dominare a Orientului in infratire cu turcii. 
Inse a-si legă sărtea de a Turciei, nu este negre- 
situ astadi altu ceva, decatu a reclamă si 
pentrusine o parte din străngulu 
c a r e, m a i c u r e n d u ori mai t a r d i u o 
va sugrumă.... Dăca Ungari’a n’ar’ fi coope
rații ărecumn in trecutu la lupta, ce Occidiiltele 
sustiene de secoli cu mohametanismulu orientale, 
atunci astadi nimeni n’ar’ așteptă dela maghiari 
ceva mai multu de catu se astăpta dela turci... 
Si nu numai limbagiulu necumpetatu alu diarieloru, 
ci chiaru faptele autoritatiloru maghiare dovedescu, 
ca ungurii combătu pe mărte totu ce se impotri- 
vesce elementului turcescu... Oprirea dameloru 
romane din Ardealu de a formă comitete pentru 
ajutorarea ranitiloru din armat’a romana dovedesce 
o asiâ completa lipsa de cehi mai rudimentara 
bunu semtiu omenescu, iucatu trebuie se admitemu, 
ca națiunea maghiara se afla d’ocamdata sub unu 
feliu de ametiăla bolnavitiăsa, care dăca ar’ tienă 
multu. ar’ reduce pe poporulu maghiara intr’o 
stare de descompunere sociale că a turciloru." 
Catra fine „Romanulu" asprime speranti’a, ca 
după ce selbateci’a. turcăsca va fi distrusa si po- 
părele creștine eliberate, ochii unguriloru se voru 
deschide și densii inca voru întinde man’a de in
fratire popăreloru dela Dunarea de josu, din Car- 
pati si Balcani.

— Din strainetate nu avemu nimictl momen- 
tosir afara de scirile de resbelu, .cari|; suntu de a 
se vedă la altu locu. Chiaru si ind Franci’a s’a 
mai asiediatu pucinu agitațiunea) Jn .urm’a disol- 
verii camerei j inse in curendu va incepe agitațiu
nea electorale, care va fi si mai mare, ca-ci dela 
camer’a, ce se va alege acumu, va' depinde consoli
darea republicei pentru viitoriu, său restornarea ei.

i. . 1 . J, :■_______ '.> r .ll.lilul

R e s b c I u 1 u.
Timpulu pregatiriloru diplomatice si militarie 

au trecutu, si acumâ au inceputu a vorbi faptele. 
In 26. Iuniu tăț,e bgteriele russe si romane de alun- 
gulii Dunărei au inceputu foculu omoritoriu asupr’a 
puncteloru întărite de pe mălulu turcescu,' dandu 
semnalulu actiunei generale. Este fărte de iritielesu 
si fărte naturala impatienti’a ce ci’edemu ca o 
voru avă cetitorii noștri, de a vedă odata inregis- 
trandu-se si faptele bellice, .care se astăpta inca dela 
romani. Potemu se’i asicuramu inse, ca șoldatulu 
romanu insusi este astadi celu mai impatientu, ca 
abia astăpta momentulu in care se dă peptii cu 
inamiculu selbaticu de dincolo. Diuariele romane 
scriu, ca Osman-pasi’a comandantulu trupeloru dela 
Vidinti ar’ fi datu ordinu că turcii s.e trateze pe 
romani de rebelii si fiacare soldatu romanu, care 
va cadea in manile loru că prisonieru, se fia macela- 
ritu. Respunsulu ostănuiui romanu la tăte mesurile 
barbare de. feliulu acest’a este unu singura strj- i 
gatu de indignatiune, o singura hotărî re : învingere! 
său mărte. Pentru de a potă cunăsce entusiasmulu 
ce domnesce astadi intre ostasii romani, pentru' de 
a vedă «atu de hotariti siintu ei a-si dă viăti’a 
■pentru salvarea patriei, citamu i. 'aci mai antaiu unele 
sire dintr’o scrisăre privata ce o priiiniramu dela 
,unu oficieru romanu, din corpulu alu doilea de 
armata (Caracalu):

. . , „Cumu ai vediutu din prima mea scrisăre, totu 
asia ne aflamu si astadi, fora d’a ave a ne plânge decatu 
de plicticăs’a politica care inaiuteza asia de iiicetu si nu ’si 
păte hotari odata conduita, că se ne-o lase 1 noua spre ese- 
cutare. Fiacare di ce trece in neactiune, ne maresce nerăb
darea. Voinicii romanasi plini de abnegatiune, ofteza pe ma- 
lulu Dunării, asțeptandu momentulu, in care se păta realișâ 
sperantiele nativ,nei, si se se arate demni de încrederea ei, 

punendu cununi verdi pe vechile odificiuri ale stramosilori 
Miliaiu si Stefauu, ale caroru umbre măreție le insufla cm 
ragiu, er’ meniori’a carora le indica modulu si calea, pi 
care conduși de „Steu’a României11 se ajunga la tient’a do 
rita: Salvarea patriei.

. . . „Der’ acest’a neactiune nu credu ca va mai poți 
dura multu, de aceea si asteptamu că fiecare momentu si 
de semnalulu de trecere, semnalu, in urma carui’a armeh 
romane voru deșteptă tăta Europ’a si mai multu p’aceia 
cari de veacuri n’au voitu a ne vede liberi si independenți

. . . „Victoria seu-măr te" este devis’a fia-caru 
soldatu romanu. „Se damu totu ce avemu pentrr 
bravii noștri soldați" e devis’a fia-carui cetatianv 
romanu. Pe lenga asemeni sacrificii voluntari de sânge s 
avere, isband’a nu păte lipsi.

„In taber’a romana nu audi decatu sunete de veselia 
si cântece de resboiu si nu vedi decatu horo întinse si 
jocuri enthusiasmate astfeliu, ca ti se pare, ca nu ești ir 
ajunulu unui resbelu, ci in sărbătorile pasciloru. Se fia ăre 
acesti’a totu acei soldați, pe cari o parte din lumea pretinsa 
mare pana eri ii batjocuria si insulta ? Chiaru că romanu, 
privindu taber’a loru ti se pare pentru unu momentu totulu 
că unu visu. Spiritulu vitozu alu ostiloru dela Calugnreni, 
Niamtiu s. a. s’au coboritu in animele năstre a tuturoru si 
no-au insifiietitu intr’unu gradu neasteptatu.

. . . „In cateva dile asteptamu sosirea M. Sale Doin- 
nițpriului, care vine se inspecteze corpulu alu doilea de 
armata.

„P. S. Tocma ne-a sositu prea imbucuratărea scire, 
ca russii au inceputu a trece Dunarea cu successu. Bravo 
loru 1 acumu trebuie se vina catu mai curundu si rondulu 
nostru ! . . .“

Trecerea Dunărei la Ghecetu si luarea 
Maci nul ui o- descrie unu corespoudinte din 
Brail’a alu „României libere" asia: Trupele rus
sesci că se ainagăsca pe turci, au construitu podulu 
dela Brail’a la Ghecetu facundu’i se crăda, ca tre
cerea era se se faca aci. Cu tăie aceste turcii 
s’au pomenitu eri in reversatulu dioriloru atacati 
deodata pe ia spate, espusi intre doue focuri si 
eata cumu:

„De alaltăieri inca, pe nesimțite, oștirile 
russesci se îmbarcau dela Galați in. barei si tre
ceau la satulu visa-ă-vis situatu Zatoc’a. De acolo 
porneau prin balta spre tiermulu turcescu si cu 
bateriile portate pe plute. Că se seducă aten
țiunea turciloru, r.ussii au impresuratu transportulu 
loru giuru impregiuru cu stufu jide trestii verdi 
din balta, facuudui se crăda ca este stufulu natu-, 
rale alu ■ băltii. Numai candu șe apropiara de 
tiermu, russii desbarcandu-se si. atacandu positip- 
nile turciloru, acesti’a abia atunci șe desteptar.a 
surprinși din tăte părțile. ■ Cu. tăte aceste posifipjiile 
loru erau fărte tari spre a face o resistenția seriăsa 
atacului cu adeveratu cutezătorii! alu russiloru, 
inceputu i.dupa mediulu năptiei.

„Turcii'se întăriseră pe inaltimile muntiloru 
pana la Macinu, unde construira doue redute. Pe 
la 2 ăre după mădia năpte trupel.e russesci atacara 
prim’a reduta si o luara cu asaltu pe la 6 ăre 
deminăti’a, picandu in manile invingatoriloru tunu
rile, tăte munitiunile turcesci si vre-o 50 prisonieri. 
Odata russii stapani pe acăsta forteficare, inaintara 
rapede asupra ceijalte redute. Aci lupt’a incepu pe 
la 7 ăre deminăti’a. Bubuitulu tunuriloru deșteptase 
tăta Brail’a care se află dejă in peciăre, privindu 
fumulu desu alu artileriei combatantiloru. Lupt’a 
tienîi neintremptu pana, la orele 10 y2 a. m., candu 
se vedih o colăna alba (russi) in partea stenga 
inaintandu spre positiunea predominanta a turciloru. 
După de ăra se audira detunari de pusei fărte 
dese, cari tienura totu x/4 de ăra. Ne uitămu cu 
ochianele. După încetarea focuriloru infanteriei, 
care eră semnalulu de asaltu, totulu intra intr’o 
profunda tăcere. Pe la 1 ăra se vediii unu nuoru 
de prafu aridicandu-s.e in lungulu satului Jijila, 
care continua in lungulu păleloru muntiloru spre 
Macinu. Erau călăreți turci cari fugeau spre Ma
cinu. După acăst’a din nou1 linisce perfecta.

„Pe la orele 7 spre săra tăte inaltimile 
muntiloru pana la Macinu erau ocupate de trupele 
imperiale russesci. Pe la 8 ăre scapandu că prin 
minune 6 creștini dela Macinu (4 bulgari, 1 ro
manu, 1 grecu) spuneau ca turcii inspaimantati au 
parasitu de totu Macinulu. Acăst’a scire se con
firmă pe depl nu chiaru de trupele russe, cari ocu
pară Macinulu pe la orele l1^ după miediulu 
noptiei, fora a slobodi macaru unu focu, fiindu 
primiți de creștini cu lacrime de bncuria că salva
tori ai loru, esindu-le inainte cu pane si sare si 
chiaru copii sarutandu-le piciărele de :bucuria. 
Tăta poporatiunea creștina vediendu-se in midiulo- 
culu liberatoriloru sei, au taiatu vite si le-au 
intinsu o masa abondanta, uude s’au vediutu cu 
totii beîidu vinu din ploscele naționale in sanetatea



marelui imperatoru salvatoru, si in senat^tea na- 
tiunei russesci.

„Astadi in 11/23 Iun. pe la 9 6re a. m. ve- 
nindu Maj. S’a Imperatorulu Alexandru, după ce 
inspectâ lagarulu, fora se intre in Brail’a, apoi 
augustulu bspe pe data se inturnâ la Ploiesci; 
si pe la 10 bre au inceputu a trece trupele iinpe-i 
riale preste podulu dejâ gafa, si cu transporturile 
făcute cu vapbrele romanești: Fulgerulusi 
Rom ani’: a. In asta săra au venitu vr’o 50—60: 
barei dela Macinu cu soldați russi .si cazaci, stra-' 
batendu canalulu Macinului cu cântece de bucuria: 
si aducundu cu sine cantitati de tutiinu turcescu, 
tombechi, cateva nerghelele si alte differite obiecte 
părăsite de turci in fug’a loru. i

„Astfeliu lua finita fericita trecerea trupeloru 
russesci așteptata dejâ > de 2 luni. Trupele russe 
care au luatu parte la acestu faptu de arme stră
lucita, nu se suie preste 5—6000. Perderile in-! 
vingatoriloru suntu prin nenorocire fbrte sensibile, 
ca la 300 morti si răniți, intre cari si 4 oficiari, 
cari au fosta decorați, cu ordinulu St. George de 
insusi M. S. Imperatulu in spitalele de Galați. 
Fric’a si zapacbl’a .turciloru a fosta asia de mare, 
incatu insusi cadiulu (judecatoriulu) dela Macinu, 
in midiuloculu siedintiei unde judecii pe unu grecu 
(adusu dejâ, la Brail’a) audiendu ca „Moscovulu" a 
venita, a fugitu in pripa, uitandu-si papucii si 
binisiulu !!“ A. S.

Calafatu. Eri (14/26 Iuniu) la 12 6re tăte ba- 
teriele dela Calafatu au inceputu foculu asupra Vidinului.

Foculu era fbrte bine indreptatu, astfeliu in catu m6r’a 
cu aburu din Vidinu a primitu 10 lovituri si se crede, ca 
multu timpu nu va mai fi iu stare a funcționa; cartirulu 
din giurulu morei asemene a suferitu forte. Bateri’a dela 
castelulu bulgaru a fostu redusa la tăcere pentru totu re- 
stulu diloi si părăsită de totu personalulu ei.

Vidiuulu a fostu incendiatu in mai multe locuri si in- 
cendiulu a duratu pana noptea; vasele din portulu turcescu 
au fostu asemenea atinse. Cauonad’a a duratu apr6pe 6 bre. 
Tirulu turciloru era asemenea bine indreptatu, der’ mare 
parte din obuse n’au eclatatu.

Avemu a deplânge mbrtea sergiutelui din regimentuiu 
1 de artileria, C. Popescu, ranirea căpitanului de geniu 
Botezu si a soldatului I. Porcaru din artileria.

Comaud’a a inceputu din nou astadi (27. c.) la 7 bre. Cele 
din urma sciri primite la 11 bre ne anuncia, ca la acea 
bra bombardarea continua. Tragerea artileriei nbstre a fostu 
precisa ; pana atunci nu era nici-unu accidinte regretabile. 
Moralulu offîcibriloru si alu trupeloru e admirabile.

Beciietu. —• Eri bateriele romane dela Bechetu au 
inceputu a bombardă Rahov’a totu pe timpulu candu si cele 
dela Calafatu începuseră bombardarea Vidinului, Foculu a 
duratu pana la 5 bre ser’a.

Aci n’avemu a regreta nici o perdere, de bre-ce obu- 
sele turcesci n’ajungeau pana la bateriele uostre si cele mai 
multe erau îndreptate asupra localului supt-prefecturei. In 
Rahov’a se crede a se fi facutu însemnate stricatiuni. 
Chiaru conaculu pasiei a fostu lovitu de obuse.

Pe la l1/2 ore turcii au incetatu d’a respunde. Caus’a 
acestei incetari este, ca au voitu se strămute tunurile unei 
baterii, carei’a i-se causasera mari stricatiuni prin esplosiu- 
nea catoru-va obuse chiaru in intrulu ei.

'Asera Giurgiulu a fostu bombardatu din nou de catra 
artileria dela Rusciucu. Foculu s’a inceputu pe la Q3/i 6ve. 
Artileria russa dela Slobodi’a a ripostatu. Foculu a duratu 
din partea russiloru pana la 8 bre 20 minute si pana la 
8 si 35 m. din partea turciloru.

In Giurgiu s’au facutu bre-cari stricatiuni: mbr’a cu 
aburi a dlui Dimitrie Badulescu a luatu focu ; n’arnu avutu 
inse nici unu niortu . seu ranitu. In Rusciucu s’a vediutu 
focu chiaru dela 7 bro.

— Bateriele romane dela Islaz au iuceputu eri 
26 Iiinin unu focu viu asupra trupoloru turcesci de pe 
colalaltu tiormu. Acesta canonada eră sustienuta de unu 
detasiamentu de cavaleria, care opereza pe tiermulu dreptu 
alu Oltului.

— Armata russesca vine necontenitu. La Bolgradu 
au sositu eri dbue regimente de infanteria si dbue baterii 
de artileria.

— Don Carlos a plecatu eri la Craiov’a.

„Stbu’a României* din Iași 10/6 aduce urma- 
toriulu estracta din dosariele ministeriului afaceriloru 
exteribre relative la predatiunile, măcelurile si 
răpirile comise de turci dealungulu tiermului romanu 
in 1877 :

25 Aprile (7 Maiu.) Corabi’a dlui N T. Poppu, in 
valbre de 50,000 fr., a fostu capturata de turci in apele 
Jliului.

Notabene. — Acest’a e singuru faptu, care va fi no- 
tatu in acesta lista, de si cașurile analoge, constatate de 
autoritățile locale, sunt deja in numeru de 18.

Idem. — Una banda de turci a rapitu o turma de 
berbeci, proprietatea dlui Stanu Craici dintr’o insula nu de
parte de Giurgiu.

26 Aprile (8 Maiu-) — Morile plutitbrie ale dlui Ch. 
Staico, situate la Cișileti (districtulu Ilfovului) sunt luate si 
duse de basi-buzuci.

i 27 Aprile (9 Maiu.) — O banda de 150 turci da 
focu corabiiloru incarcate si desierte, cari se aflau la gur’a 
viului Jîiulu.

i Idem. — Turcii veuiti din Rahov’a prada nisce ma-
i gaziue de grâu, aflatbrie lunga Beket; ei fortiaza stațiunea 
; de vera a biroului vamalu, din care redica tbte lucrurile, 

ce se aflau acolo.
29 Aprile (11 Maiu.) — Diece locuitori (barbati, 

; femei si copii) din comuna Chissaui (districtulu Brail’a) 
suut luati robi de basi-buzuci.

Idem. — O ambarcațiune iucarcata cu 600 cljilograme 
de grâu, este capturata de turci veniti din Silistri’a in faci’a1 
Calarasiloru.

3(15 Maiu. — Turmele dlui Raducauu Popescu din 
Brail’a, iu valbre de 11,155 fr. sunt răpite de turci, de pe 
tiermulu romanu.

i
Iu aceeași di 340 porci, proprietatea dlui Dobrea Ba- 

boiu dela Pocovici (districtulu Ialomiti’a) devinu prad’a! 
banditiloru turci; '

5/17 Maiu. — Unu barbatu si doi copii din comuu’a 
Tichilesci (districtulu Brail’a) sunt luati si duși in Turcia 
de o banda de hoți turci.

6/18 Main. — Doi locuitori din Tacaieni (districtulu 
Ialomiti’a) au aceeași sbrte.

Idem. — O banda de turci prada cas’a possesorului 
din Vladeni (districtulu Ialomiti’a) si rapescB 95 căpițe de 
vite mari, proprietatea locuitoriloru din Tacaieni si Bordujani.

8/20 Maiu. — O turma de 50 boi, proprietatea lo
cuitoriloru din Bertesci si Bordujani, este măcelărită si ră
pită de aceiași bandiți. Trei cadavre grosavu ciuntite si cari 
nu se mai cunosceau, au fostu aflate in urm’a acestei bande.

14/26 Maiu. —■ 38 de cai sunt răpiți de turci din 
satulu Grodjibud (districtulu Romanati.)

15/27 Maiu. — Turmele satului Janc’a (districtulu 
Romanati) sunt răpite dela pasiunele loru de catra turci.

16/28, 1 17/29 Maiu. — O banda de basi-buzuci in
cendiază satulu Flamand’a (districtulu Vlasc’a.)

18/30 Maiu.’ — Pastorulu Teodoru Ungureanu din 
Ghidici (districtulu Doljului) este depredatu si macelaritu 
de turci. . .

27 Maiu (8 Iuniu.) — O banda, de turci trece iutr’o 
insula romana din fași’a Bechetului, pentru a răpi vitele d,e 
acolo, cari erau la pasiune. Vediendu sosirea trupeloru ro
mane, bandiții iau fug’a; der’ la sosirea loru in insula, 
soldatii romani afla cadavrulu pastorului, care, după ce g 
fostu sfasiatu de turci, a fostu grozav-u. mutilatu. 11

Domnului Redactoru alu „Gazetei Transilvaniei“
Domnule Redactoru!

Ve rogu se bine voiti a publică, in celu mai 
de aprbpe Nr. alu stimatului diariu ,ce redigeti 
aci alaturâtulu r e c u r s u, pe care sub-semnatulu 
câ presiedinte alu comitetului filautropicu dissojvatu 
J’am datu la 18 Iuniu dlui Primariu spre alu 
inaintâ la loculu competente.

Viu cu bucuria a’ti arata d. Redactoru, ca in 
urm’a dissolverei comitetului nostru filantropicu de 
aici, sub-semnatulu amu mai priimitu dela romanii 
Brașioyeni ofrande pentru ajutoraypa soldatinyu 
romani răniți din Romani’a in valbre de franci 
1 5 3 8.

Ve dau aici si consemnarea de numele frati- 
loru noștri, cari au contribuita acea suma frumbsa 
si caracterisatbria, — dicu caracterisat6ria, pentru-ca 
ea provine, cu pucine esceptiuni, dela acea clasa a 
Socieiatiei nbstre, care este avisata a-si hrăni fa- 
mili’a cu dbue bratia.

Priimesce domnule Redactoru espressiunea celei 
mai distinse consideratiuni.

n ■
Diamandi I. M a n o 1 e.

* *
' « * i

■' „Onorate domnule primariu!

Prin cpmuhicatulu la N-o 232 a. c. ati dis- 
solvatu, la ordinu mai inaltu, comitetulu filantropicu, 
instituita aici iu Brasiovu pentru primirea ofran- 
deloru in favbrea ostasiloru din Romani’a răniți in 
resboiu. • 1 • >

Eu câ presiedinte alu acelui comitetu vinu a 
luâ recursu contra acestei dispositiuni, la care 
avendu in vedere scopulu umanitariu alu comitetu 
lui, ve marturisescu, ca nu me asteptamu.

Absțragundu dela acea, ca intr’unu stata 
constitutionalu nu se guberna prin ordine' de ca- 
binetu, fora prin legi, ca cetatianii nu potu fi 
despoiati prin mesuri discretionarie de celu mai 
sacru dreptu: dreptulu instruniriloru, care m tbte 
statele civilisate este pusu sub cea mai intinsa 

protectiune a legiloru, absțragundu, dicu, dela 
aceste, eu înainte de tbte nu potu se nu relevediu 
d6ue flagrante contradiceri, la care se espune in
susi ordinulu: Antaiu nu potu impacâ ide’a unui 
stata constitutionalu, cumu se numesce si statulu 
Austro-Ungaru, cu ordinulu absolutisticu, prin 
care nu numai se oprescu chiaru si intr’unirile 
puru filantropice, dbr’, ce este mai gravu, se in- 
terdicu operațiunile filantropice prin intermediulu 
de comitete■ a dou’a contradicere este, ca strict’a 
neutralitate, ce ar’ observa-o statulu Austro-Ungaru 
facia de părțile resboitbrie, nu ar’ permite infiin- 
tiarea de comitete pentru priimirea ofrandeioru, 
fora particulariloru le-ar’ fi permisu a face co
lecte.

Marturisescu, ca in faci’a acestui mot vu 
adusu in1 ordinu ’mi sta in locu ori-ce logica, 
pentru-ca nu potu se esiste de catu dbue alterna
tive : sbu ca neutralitatea nu permite ex-principio 
facerea de colecte, si prin urmare atunci neci 
comitete neci particulari nu potu se faca colecte, 
sbu ca permite se se faca colecte, și atunci este 
absoluta indiferinte, dbca colectele se făcu prin 
comitete seu prin particulari. Si acbsta este cu 
atata mai indiferente aici la noi, unde in intiele- 
sulu ordinului chiaru si particularii nu potu face 
colecte, decatu sub controla politiana!

Dreptu acea a-si fi dorita se mi-se spună, 
ce deosebire ar’ potb esiste intre colectele, ce le 
face unu comitetu si intre care le făcu particularii ? 
Pentru ce colectele făcute prin comitete ar’ vetema 
strict’a neutralitate si cele făcute prin particu
lari nu ?

In faci’a acestoru motive nu suntu Romanii 
bre in dreptu a dice, ca acbsta mesura politiana in 
fondu n’are altu scopu, decatu a năbuși la Romani 
espressiunea seintieminteloru de umanitate, a impe- 
decâ adunarea de ofrande ? Pentru-ca unu comitetu 
avendu mai multu prestigiu si încredere si potendu 
desvolta mai mare activitate, pbte se opereze mai 
cu succesu, pre candu unu particularii! n’ar’ potb 
se obt ena decatu nisce resultate fbrte palide, sbu 
nici unu resultatu.

Afara de aceste dbue grave contradiceri, mai 
este inca una in fondu si mai grava si de natura 
a compromite pretensiunile, ce le face cu dreptu 
cuventu si statulu Austro-Ungaru la civilisatiune 
si umanitate.

De o parte statulu Austro Ungarii inca a 
subscrisu conventiunea dela Geneva, deal ta parte 
organele guvernului maghiara voru sci fora indo- 
iela, ca „Crucea rosia“, după statutele ei, 
nu ingrigesce numai de ranitii unuia din părțile 
resboitbrie, fora â tuturora partiloru, ce participa 
la resboiu, prin urmare in casulu presentu „Cru
cea roșia in Romani’a, la care se tramitu 
ofrandele nbstre, totu asemenea va ingrigi si de 
ranitii turci, cari voru remanb pe terenulu coprinsu 
de bstea romana.

Dreptu aceea din acestu puncta de vedere 
nici nu pbte fi vorba, ca s’ar’ vetemâ neutralitatea, 
care si altmintrea după noțiunile cele mai elemen
tari nu se pbte vetemâ prin practicarea simtie- 
minteloru de umanitate, fora numai prin sucursu 
datu uneia din părțile resboitbrie in ostasi, arme 
sbu bani; sbu in altu modu ce adauge fortiele de 
lupta ale uneia diu părțile resboitbrie.

Comunicatulu domnului Primariu vedu, ca se 
provbca la unu ordinu mai inaltu.

Me mirii, cumu de nu s’a, emissu ori aplicata 
acelu ordinu inaltu atunci, candu conlocuitorii 
maghiari au facutu comitete si au adunata bani 
pentru ranitii turci, candu deputatiunea studentiloru 
maghiari din Pesta s’au dusu de-au oferita o sa
bia unui pasia turcescu, sbu celu pucinu atuncea, 
candu processiunea softaleloru turcesci se celebrâ 
cu atata pompa chiaru in Buda-Pest’a si de acolo 
peregrinase prin tibra si adusese in agitațiune toti 
locuitprii; — tbte acestea suntu de natura a ve
temâ in adeveru neutralitatea.

Cumu inse ar’ potb-o vetemâ colectele pentru 
,răniți, eu nu potu aflâ, și traieșcu iu firma con
vin cere, ca neci nu voiu afla-o, neci eu, n,eci alții, 
fora acbsta va remanb unu secreta alu ordinului, 
contra caruia reclamediu si care pana nu esiste 
anume lege, pana candu elu a venitu a ,șe aplicâ 
mai antaiu la Romani, pana candu elu tinde a . 
micsiorâ sbu chiaru a face imposibila manifesta- 
tiiinea semtiemitelofu de umanitate prin colecte in 
favbrea unora răniți: pana atunci nu potu' vedb 
în'acbsta dispositiune, de catu vecsatiune. 1 f

Acbsta me credu in dreptu a o sustienb cu 
atata mai vertosu, ca comitetele maghiare infiin- 
tiate inca de mai inainte pentru colecte,in favbrea 



turciloru, pentru priimifea softaleloru, nici pana 
in di u’ a de astadi nu sun tu dissol- 
v a t e, pe candu comitetulu romanii de aici s’a 
dissolvatu cu repediciunea electricității.

Ve rogu, domnule Primariu, a in'aintă acestu 
repUrsu la loculu competente, dela care intemeiatu 
pe aceste motive ceru anullarea ordinului.

Brasiovu; 18 Iuniu, 1377.
Diamandi I. M a n o 1 e, 

/ presiedintele. comitetului dissolvatu.

m Ofrande priimitede șubsemnatulu dela romanii 
din Brasiovu pentru ajutorarea soldatiloru răniți 
din Romani’a si tramise prin post’a locale princi- 
ipeluin Dimitrie’Gr. Ghica, presiedintele so- 
-cietatiei romane „Crucea roși a“ la Bucuresci.

Diamandi I. Mano Imn
loamT'B. Poppu - — florini 1200 franci
Octavianii Sorescu - 100 »

Ludovicii Romanii - 100 M

1 Ibaiiu Petricu, protopopii - - ' M 50'
lulianu Filipesciv u - v 20:
NiColae I. Baboiatiu - — ' » 10 • ■

n

Ioane Stinglie senior “ n 10 5»

Dr. Iuliu Muresianu ' 1 _ I __ n 20 n'
N. Taflanu - 5' H — w

. Alex. N. Orgidanu - ' w 20 n
Ștefanii Iosifu “! ■ n 5 n

' i!Dr. Ioane Neagoe - ’ i** * » 20
Kii'Ioanu Stinglie junior “ l n 10 i»

-.' George Moldovanu ' - - 10 n

George Lasz.16 - 10 ,, O
•i/ • '

i Artemie Fenesianu - - 1 - 5 „ —j- j»
iii Dr. Ioane Lapedatu 1 H 20 n

Lazaru Nastasio n 10
Vasilie Sfetea "i!” „ 10 1‘»

. Ioane Popea - i n 10
Ioane Dobreanu ■" ■ » 10
Ioane M.; Burbea r - f - -■-!: n 20 »

Dr. Vasilie Glodariu - &
Ioane C. Tacitu IJ • M 30
Iordanu I. Munteami ,;10

.Iordauu,' Parescheva - 3 „ 'rr-
Petraclie M. Zanes.cn, » 30
laucu I. Bacescu •H 4 J5

George Coliban senior ri - 2 „ —
Florianu Colibanu - 2 „ —
George Colibanu junior - 2. „ —
Nicolae Colibanu - 1 n —- iJÎ

Iancu Colibanu ■ 1 ,n
Dimitrie D. Lupanii » 20 n
Mihailu Ivancici 23 n

N. N.t - . • t - 1 „ —
Dr. Ioanu Bozoceanu - 10 —
Radu Pascu - j i i H 50
Unu caprariu - 3 „ —
Christea Orgidanu .- - 2 „

(Vă urma.)
.! ii i. ’ ■li)

Lista Nr, 1.
. ■ u.;

de .contribuim ale dameloru romane din Brasiovu 
.p.ențrii so.id.atii romani răniți, tramise prin dămn’a 
H a r e t i D. Stanescu:

I

,i. Dăinnele; Ifareti Stanescu: 1 kilogr. 500 
gr. scama,. 15 fasii, 39 bandagie, 1 kil. vata 
taiata fasii; Zoe Petricu210 gr. scama, 13 
bandagie; Mari’a Baritiu si fiic’a s’a Mari’a: 3 
kil. scama' 36 bandagie; Mari’a N. Ciurcu: 1 kil. 
scama. 22 bandagie; Mari’a Diamandi Manole: 
2 kil. 240 gr. scama; Victori’a C. I. Iuga: 1 kil. 
scama, 3 fasii, 48 bandagie ; Octavi’a M. Stanescu : 
1 kil. 275 gr. scama, 15 fasii, 39 bangagie, unu 

‘ciărsiatu si 1 kil. vata taiata in fasii; Elen’a 
Andreii! Popovits: 1 kil. 50 gr. scama, 24 ban
dagie Elen’a St. Sotiru : 1 kil. 50 gr. scama, 
12 fasii, '9 bandagie; Madame Z. Z: 470 gr. 
scama; Elen’a Baiulescu: 1 kil. 460 gr. scama, 
48 bandagie; Veduv’a Mesiota din poporu: unu 
prosopu; "Siti’a Dimitriu: 1 kil. scama, 20 fasii, 
8 bandagie; Agnes Dusioiu: 1 "kil. scama; 26 
fasii ;i Anîc’a Christea' Orghidanu: 1 kil. 20 gr. 
scama; Joe I. B. Popovits 620 gr. scama; Mari’a 
Op"ea Sfetea1: 12 fasii, 24 bandagie; Mari’a I. 
B. Ghimulea: 3 kil. scama; Iordani I. Blebea : 
1 kil. 200 gr. scama; Domuisiăi’a Elen’a Geor- 
giadi :r,500 'gr. scama.

Abrildu-satu in 23 Iuniu 1877. , r, 1 • î ■ ; Hi i ■ , ■ ■ ;1irț
(Collecte pentru ostasii romani 

răniți). Noi, ca si toti romanii adeverati, nici 

unu momentu nu siovairamu la audiulu buciumului 
de batalia a fratiloru noștri de preste Carpati, de 
a face tdte possibilele, pentru a sari intr’u ajutoriu 
cu pucinu ce avemu, ostasiului ranitu iii' lupt’a ma- 
râtia contra tiranului drepturiloru naționale si alu 
patriei sale.

Propusulu dameloru năstre romane din Abrudu 
-satu eră, de a formă dimpre-una cu damele ro
mane din Abrudu unu comitetu spre a collectă 
oferte iu bani, scame său bandagie pentru osteanulu 

‘rornanu ranitu. Scimu nu numai noi, der’ cu des- 
pretiu va fi aflatu intrâg’a Europa civiiisata, ca in 
propusulu nostru acest’a amu foștii impedecati, 
că si in Sabini; Brasiovu, Clusiu, Alb’a-Iuli’a si alte 
locuri, prin una ordinatiuue ministeriala maghiara. 
Inse in butulu acestoru dispositiuni nedemne, că 
si in numitele locuri, asia si la noi s’a aflatu 6 lău
dabila ddmna romana, care se primdsca collectarea 
in manile săle. E.onorabil’a dâmna Aniia Gallu. 
Toti cari mai simtu ceva romanesce, contribuie 
multu-puciuu ce potu. Resultatulu collectarii se va 
publică. iu.

Buciumu 13 Iuniu 1877.
(C o n t r i b u i r i p e n t r u o s t a s i u 1 u r o- 

m a n u ranitu). Cine cundsce Buciumanii, că 
romani, acela scia, ca in ori-ce causa naționala, 
si atunci, candu ce-e mai multu, sângele li-se cere, 
ei si tienu de o mandria de a se pote insîră intre 
cei d’antai. Dăca pana adi, in caus’a ajutorării 
fratiloru ostasi romani de preste Carpati, Buciuma- 
nii nu s’am constituitu inca intr’unu comitetu, 
acdst’a e de a se multiami numai acelei ordinatiuni, 
interiiicatârie a regimului maghiaru. Referitorii! la 
acdst’a ordinatiuue se ve amintescu intre parantese 
opiniunea publica de aici. A causatu dorere, pentru 
ca pana aci nu se tienea maghiarulu capace de a 
isbî chiaru si in simtiemintele de umanitate, dăr’ 
a produsu si bucuria, pentru-ca scieau toti, ca 
acela, care e in stare a cuteză unu actu asiă re
voltătorii!, acela numai orbitu de D-dieu păte fi, 
si acela are de a se blamă inaintea intregei Europe 
culte, spre a deveni pentru totu-de-una impotente 
de a mai tiranisă pe alții. Continuandu ad meritum, 
Buciumanii inse, urmarindu esemplu bunii, asemene 
’si aflara in fruntea loru o brava romana, care 
primi sarcin’a de a collectă pentru ranitii romani. 
Acdst’a brava romana e ddmn’a Elisabet’a Danciu. 
Micu cu mare, toti grabescu a contribui din ănima 
pentru acdsta causa santa si romana. Resultatulu 
vi se va comunică. . e . m. c.

U1.> ,.. n Somați diverse.
— (Officialu) „eatra onor. Redactiune a 

„Gazetei Transilvaniei“ 'iii Brasiovu.
„Afirmarea in făleai dv. nr. 43 din au. c., 

!6ă 'cutau scrisorile venite din Roinani’a in Fagă1- 
rasiui s’ăr’ afla cu "sigilulu ruptu si desfăcute la 
predare — după cer'cetarea făcută in obiectulu 
acest’a s’a aflatu ca nu e adeVerata.

Despre acăsta amu onăre a ve incunoscientia 
cu acea recercare; că se aveți bunătate a impartasi 
acdsta refrangere in stimatulu1 dv. diariu ! Sabiiu 
in 24 iuniu. 1877. Foilfit.“

— (Societatea pentru fondude 
t e a t r u r o m a n u) va tienă in anulu acest’a 
adunarea s’a generala in orasiulu Abrudu la 
16 si 17 Iuliu stilu nou, conformii programului 
comitetului publicații iii „Familia" nr. 24.

— (S t a t u’ a lui G e o r g i u L a z a r u)
Actualulu ministru alu instrucțiune! publice dlu. 
C h i t i u, a luatu initiativ’a dea deschide o sub
scriere naționala pentru ridicarea statuei lui La- 
zaru intemeitoriulu scdleloru in Romani’a. „Rom“ 
relatdza ca tinerimea a imbragiosiatu acdst’a ideia, 
ca studenții din Parisu au acoperita dejă cateva 
liste cu subscrieri pentru acestu scopu,,si provdca 
pe micu si mare la contribuiri. Statulu a datu 
2000 lei drepții fondu pentru acăst’a iiRreprindere. 

.11 > '< ■ . (,~i. Ji ; <1!

- i . .
Soirile cele mai noue (27 Iuniu) . constata 

trecerea russiloru pe la Zimnicea si Turnu-Magu- 
rele, care a reușita fărte bine si cu norocu. Tre
cerea bărciloru incarnate cu trupe urmdza fora 
obsțacule la Zimnicea. Batali’a a continuatu tăta 
diu’a. Nicopolis, fortardti’a turca din fagi’a Turnu- 
Magurelei, bombardata de russi, arde. T6te trupele 
generariului Zimmermann au trecuta Dunarea, ocu- 
pandu Isakcea, Tulcea si Hirsowa.

„Agenti’a gener. russa* relatăza trei fapte de 
o crudime revoltatărie din partea turciloru: „In 
22 1. c. o mana de soldați russi fiindu ihcungiu- 
rati din tăte părțile si; uevoiti-. a! se predă, fura toti 
taiati cu săbiile. După acțiune nu s’a gasitu de- 
catu cadavre >fo ra capete. — In aceeași 
di nesce soldați asiediati in tiraileuri, s’au gasitu 
morti părțile loru sexuale taiate si 
a s i e d i a t e in g u r i 1 e loru. — A dou’a di 
la Macinu o muma si doue fiice . ale . sale fura 
găsite mărte si legate impreuna. Turcii dupame 
’si-au seturatu bestialele loru passiuui le a u t a- 
iatu pielea pe b r a q i u; s i pe sen u si 
cu o tidva le a supt apod. Processu verbalii 
s’a luatu despre acest’a crudime. “. — Pierderile 
turciloru in diu’a de 22 au fostu.fărte,considerabile.

Intre Giurgiu si Rusciucii' s’a continutu in 
27 bombardamentulu. Giurgiulu a suferitu multu. 
In cetatea mai de totu părăsită remasera abia 
100 persâne :■ Visit’a principelui Carolu, care cu 
insusi pericolulu vietiei sale a venitu se aline prin 
solicitudinea s’a ranele cetatieniloru, au facutu se 
reinviue curagiuluip suferintiele. inse suntu mari. 
Bombardarea Rusciucului de catra russi a produsu 
acolo inca si mai mari stricatiuni.

In 28 Iuniu s’a reinceputu bombardarea 
V i d i n u 1 u i de catra baterie le romane din C a- 
1 a f a t u luandu parte si bațeriele dela Oiuperceni 
comandate de majorulu Popescu. Stricatiunile cau- 
sate in Vidinu au fostu enorme. Bombardarea 
a duratu 8 6re, a fostu cea mai , considerabila din 
cate au avutu locu pana acumu. Bațeriele de asse- 
diu au fostu comandate de locot. colonelu Carpii, 
sub direcțiunea superidră a colonelului Dunc’a. 
Atitudinea trupeloru escelinta, perderile neinsemnate.

In 15/27 Iun. s’a inchisu corpurile legiuitâre 
ale României prin unu mesagiu domnescu.

Doue circularie noue ale dini Cogalniceanu 
s’au publicații, un’a relativa la despăgubiri, alt’a 
relativa la amenintiarile comandanțiloru turci, ca 
voim trată pe romani că rebelii.

Imperatulu Alesandru a datu cu ocasiunea 
trecerei armatei russesci preste Dunăre unu m a- 
n i f e s t u catra bulgari, fdrte memorabilii.

Muntenegriniloru le-a mersu reu, ddr’ se tienu 
inca escelentu fagia de numerdsele bataliuni tur- 
cesci. Armat’a muntenegrina se afla concentrata in 
positiunea tare vis-ă-vis de Spuz si Podgoriza. 
Principele N i c h i t a e otaritu se apere fiecare 
palmacu din pamentulu seu. Trei bataliuni munte- 
negrfni se dice, c’au respinsu pe Mehemet Aii pana 
la Kolacinu.

(Errata.) In Nr. 44 corespondenti’a din Bucuresci, 
in locu de : A se duce atențiunea . . . oitesce: a seduce. 
Va tienea 40—45 mii de turci că primiți pe malulii etc., 
citesce :• voru tienea ... că. pir o ni ti. . . .

Pretiurile ipiacei
in 29'Iuniu 1877.

Mesura . . i.Speciea fructeloru
Pretiuln

cr,

■ l- d-:- 11
lll >■ lJl? fruntea . 9 80

o 1 Grauu ■ midiulociu 8 80
- i do diosu ' '8 201 Mostocatu 7 . 45

Secara
fromdsa 6 10
de midiulocu 5 70

1 Ord i ulii frumosu 5 50
r—4 de midiulocu 5 40

I

Ovesulu
frumosu 3 30O de midiulocu 3 20

Porumbul u 4 50
Meiu 6 , —

o , Hrișcă • • — —
o Mazerea • * 6 —

1 Lintea .1 — —
M 1 Faseolea • r ■ 5 40

Sementia de inii 12 50
Cartofi — —

1 Carne do vita . _ r'; '40 "
1 Chilo 1 „ de rimatorin — 44

„ de jerboce — — ■

100 Chilo
1 Seu de vita prospotu
l „ „ „ topitu

40
—

Cursulu la burs’a de Vieo’a
din 28 Iuniu st. n. L877j

5°/0 Renta. charthia Oblig, rurali ungare 73.75
(Metalliques) . . . 60.70 n „ Banat-Timis, 72.75

5°/0Rent’a-argintu (im-
! prumutu naționalii).

n „ transilvane. 72.75
65.95 i • H 

n „ croato-slav. ■'72.75
Losurile din 1860 . 111.60 Argintulu iu mărfuri . 110.25
Acțiunile bancei nation. 778.— Galbini imperatesci 5.95

„ instit. de crediiu 142.27 Napoleond’ori . 10.05
Loridr’a, 3 luni . . 125.55 Mărci 100 imp. germ. . 61.75
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